
 
5 de dezembro de 2011 

 

COMUNICADO 

Gestor do PBF auxilia o do FMAS com informações do 
IGD-M para o Plano de Ação 2011 da Assistência Social 

Planejamento das metas físicas do IGD-M deve ser preenchido no SUASWEB 
pelo gestor do FMAS. Prazo para preencher Plano de Ação 2011 da 

Assistência Social vai até 30 de dezembro. 

O gestor do Programa Bolsa Família (PBF) deve auxiliar o gestor do Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS) para viabilizar o correto preenchimento das informações sobre o 
Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M) no Plano de Ação de 2011 da Assistência 

Social. 

O preenchimento do Plano no SuasWeb é de responsabilidade do gestor do FMAS, a quem o 

gestor do PBF deve procurar para fornecer as informações relativas ao planejamento das ações 
voltadas à gestão do PBF em 2011. 

Esse planejamento foi realizado no início deste ano, porém as informações não foram 
registradas na ocasião devido à indisponibilidade, no SUASWEB, da aba para inclusão das 

informações sobre o Plano de Ação. 

Dois grupos de informações relativas ao IGD-M devem ser preenchidos: 

1. TAXAS DO IGD-M – Incluir o planejamento feito em janeiro de 2011 referente às metas 

de desempenho esperadas em cada uma das taxas do IGD-M: inclusão e atualização 

cadastral, saúde e educação. O sistema já trará preenchido o desempenho médio do 
município, em cada uma das taxas, no ano de 2010. O que deve ser informado aqui é o 

que se planejou atingir em 2011. 
2. MACRO AÇÕES - Incluir o planejamento feito em janeiro de 2011 referente às macro 

ações que se planejou desenvolver em 2011, com os recursos do IGD-M. Aqui deve-se 
marcar a caixa ao lado direito do nome da ação. Deverá ser obrigatoriamente marcada 

a macro ação 7, que trata de apoio a Controle Social. 

Abaixo, a tela do SUASWEB relativa às informações sobre o IGD-M para o Plano: 

 



 

O prazo para o preenchimento do Plano de Ação 2011 da Assistência Social se encerra no dia 

30 de dezembro.  

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a 

Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615.  

 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/fale_conosco
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/fale_conosco

